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Summary 
 

In this essay, the author is trying to determine if the company chose the right 

organizational structure for the line of work they are in, and if they would affect 

their future potential for growth in any way. At the same time their policies where 

looked at and attempts were made to find the most efficient way for the company 

to work on it. 

Organization and policy are things that companies are reviewing   more and more. 

These reviews are mainly because of the changes in the corporate environment 

that is due to the internationalization of the economy, changes in government 

operations, society becoming more open and connected, and last but not least,

developments in technology and science. Companies should constantly review 

their organization and policies to keep up with these rapid changes in society. 

In summary, the company seems to have chosen the right organization and has 

experienced substantial grown. The main thing to learn from this, one could say, 

is that a company should  review their policies and organization on a regular basis 

because as their projects are getting larger and more complicated, they need to 

determine whether they have the knowledge, structure and capability to deal with 

large jobs, like the job in Spain. 
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Útdráttur  
Skipulag og stefnumótun  er eitthvað sem fyrirtæki eru stöðugt að leggja meiri og 

meiri áherslu á. Er það ekki síst tilkomið vegna  þeirra miklu breytinga á umhverfi 

fyrirtækja sem er meðal annars tilkominn vegna alþjóðavæðingar efnahagslífssins 

ýmsum lýðfræðilegum breytingum, opnara samfélagi heimsins og ekki síst vegna 

mikillar þróunnar í tækni og vísindum. Jafnframt þurfa fyrirtæki að vera stöðugt 

að endurskoða skipulag og stefnumörkun sína þar sem hraði er svo mikill og 

breytingar í samfélaginu eru svo örar.   

 Í verkefni þessu leitaðist höfundur við að skoða hvort fyrirtækið hefði valið sér 

rétt skipulag miðað við þá starfsemi sem það er í og hvort það hefði á einhvern 

hátt áhrif á framtíð og vöxt þess. Jafnframt var stefnumótun skoðuð og reynt að 

gera grein fyrir því hvernig best væri fyrir fyrirtækið að vinna slíka vinnu.   

 Í meginatriðum virðist fyrirtækið hafa valið rétt skipulag eftir að það hóf 

starfsemi og vöxtur fyrirtækisins verið ör og nokkuð mikill. Helstu niðurstöður má 

segja að séu þær að fyrirtækið þarf að fara í stefnumótunarvinnu og ekki síður að 

endurskoða skipulagið núna þegar verkefnin eru að verða stærri og umfangsmeiri, 

ekki síst til þess að reyna að sjá hvort það hefur þekkingu, getu og burði til þess að 

takast á við jafn stórt verkefni og fyrirhugað er að fara í á Spáni. 

Byggingafélagið Grennd ehf er fyrirtæki með mikil og háleit markmið sem 

verðugt verður fyrir fyrirtækið að takast á við og ekki síður spennandi að fylgjast 

með og er höfundur þess fullviss að mun meiri líkur eru á að þessi markmið náist 

með réttu skipulagi, góðri stefnumótun og skipulögðum vinnubrögðum.    


